OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30 000euro
w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego
w niniejszym postępowaniu nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych
43 – 190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
NIP: 635-183-22-49 REGON: 243331674
Telefon: 32 2264 187 Fax: 32 2264 187 wew. 108
e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl adres internetowy: www.zuk.mikolow.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia
– CPV 45.50.00.00-2 – Wynajem maszyn
– CPV 45.52.00.00-8 –Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Wynajem i świadczenie usług koparko – ładowarką wraz z obsługą operatorską, przy wykonywaniu
prac związanych z bieżącym remontem dróg, chodników, parkingów gminy Mikołów
Wymagane parametry techniczne koparko - ładowarki:

Moc – powyżej 100 KM;

Otwierana przednia łyżka;

Pojemność przedniej łyżki – min. 1,0m3;

wymienne tylne łyżki o szerokościach: 0,3, 0,6, 0,9 m;

łyżka do skarpowania o szerokości – min. 1,6m;

zasięg tylnej łyżki – min. 5,5m;

widły do palet;
Szacunkowa ilość godzin wynajmu to około 300 rg. w całym okresie realizacji.
Oraz wynajem zagęszczarki
Wymagane parametry techniczne zagęszczarki:
 rewersyjna;
 masa robocza – min. 400 kg;
 siła odśrodkowa – min. 50 kN;
Szacunkowa ilość wynajmu to około 38 dób w całym okresie realizacji.
III. Oferty częściowe:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert,
IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2014r. od daty zawarcia umowy
V.

Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca złoży
ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny w wymaganiami zamawiającego
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VII. Sposób przygotowania oferty:

1) Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez
wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2) Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w
sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi
zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
d) zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
f) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej w
następujący sposób:
Oznaczenie Wykonawcy
Oferta na: „USŁUGI KOPARKO -ŁADOWARKĄ” - KC/6/2014
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 16.06.2014r r.
3) Oferta musi zawierać co najmniej:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b) wykaz oferowanych jednostek sprzętowych – załącznik nr 2;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
BRAK
DOKUMENTÓW
LUB
DOŁĄCZENIE
DOKUMENTÓW
NIE
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PKT. II
SKUTKOWAC BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY. OFERTA TAKA NIE BĘDZIE
POPRAWIANA UZUPEŁNIANA I MODYFIKOWANA.
4) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
wykonawcę.
5) Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione,
a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi
być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
W przypadku gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania
oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.
6) Oferta musi być skalkulowana tak, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu
zamówienia za cały zakres i cały czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie
elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty realizacji
zamówienia, zysk oferenta, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
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7) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu przy zachowaniu następujących założeń:
a) cena wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za 1 godz. wynajmu sprzętu
(koparko – ładowarka);
b) za dobę wynajmu zagęszczarki przyjmuje się min. 6 godz. nie więcej niż 8 godz. pracy urządzenia
c) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym koszt dojazdu;
d) cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie,
to jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Oferta winna być obliczona w następujący sposób:
maksymalna ilość godz. Koparko ładowarki x cena jedn. + maksymalna ilość dób
wynajmu zagęszczarki x cena jedn. = wartość netto + podatek VAT = Wartość brutto
w tym
1. Cena jedn. brutto wynajmu koparko - ładowarki …………….. zł / godz.
2. Cena jedn. brutto wynajmu zagęszczarki …………….. zł / dobę
8. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: siedziba Zakładu Usług Komunalnych - sekretariat (Mikołów, ul. Kolejowa 2)
Termin składania ofert: 16.06.2014 r. godzina 1100
9. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce: Baza ZUK (Mikołów, ul. Dzieńdziela 44)
Termin otwarcia ofert: 16.06.2014r. godzina 1130
10. Informacje organizacyjne
Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania
wyjaśnień pod kątem:
− formalno-prawnym: Iwona Pędziwiatr,
− merytorycznym : Przemysław Wróbel
Umowa zostanie zawarta na warunkach zgodnych z załączonym wzorem.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty przez
Zamawiającego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
Zatwierdził:
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie
mgr inż. Roman Naleśnik
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